
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

Дата: 06 липня 2021 року 

Час: 14.00 год. - 16.15 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради. 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

Батюк Тетяна Юріївна 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Титенко Ірина Євгенівна 

Шматок Микола Іванович 

 

Відсутні:    Абинашний В’ячеслав Іванович  

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Пивовар Сергій Григорович 

Полубень Володимир Володимирович  

Тарасенко Василь Олексійович 

 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Плющ Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина 

Володимирівна, начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна, 

начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна 

Петрівна. 

  

Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій (за 

домовленістю) або один із заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні. 

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

4.Про Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік. 



Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна 

 

5.Про прийняття коштів. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

6.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік». 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

9.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.Про надання згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 



14.Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

16.Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

17.Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа». 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна 

 

18.Про затвердження стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна 

 

19.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



23.Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



40.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

44.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

45.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

46.Про надання земельних ділянок у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

47.Про припинення права користування земельними ділянками. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

48.Про визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



49.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

50.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

51.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

52.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

53.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

54.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

 

55.Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

56.Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

57.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

Інформує: депутат міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 



58.Про внесення змін до деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Плющ А.В. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по першому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнень 

до міських програм» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (зі змінами, 

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 

лютого 2021 року № 3-4/VІІІ), Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VIІ, 

Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської  ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ), Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                   

№ 5-31/VI (зі змінами, рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22 квітня 2021 року № 2-5/VІІІ), Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення 

мобілізаційної підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних 

із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 

рік», затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ, до Програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 



року № 6-2/VІІІ. У більшості програм зміни стосуються збільшення фінансування, 

лише остання програма уточнює підстави отримання допомоги учасникам АТО 

(ООС) та коло осіб яким надається така допомога. Дані зміни попередньо 

розглядалися на засіданнях виконавчого комітету де були прийняті відповідні 

рішення від 08.06.2021 року № 240 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм», від 01.07.2021 року № 278 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про програму фінансової 

підтримки Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області на 2021 рік» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, 

що даним проєктом пропонується затвердити Програму фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення  Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. Дана програма 

передбачає впровадження Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–

Казначейство», впровадження програмно-технічного комплексу «Є-Звітність» з 

метою підвищення дієвості і ефективності функціонування системи 

казначейського обслуговування, спрямованої на зміцнення державної фінансової 

системи, дотримання принципів повноти, ефективності та результативності, 

цільового спрямування бюджетних коштів, покращення якості послуг, що 

надаються органами Казначейства. Обсяг фінансування становить 63,0 тис. грн. 

Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ади про що 

прийнято відповідне рішення від 01.07.2021 року № 279 «Про програму 

фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Програму забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Корюківської міської ради на 2021-



2023 роки» начальника юридичного відділу-державного реєстратора виконавчого 

апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх пр те, що даним проєктом пропонується затвердити Програму 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Корюківської міської 

ради на 2021-2023 роки. Дана програма передбачає розв’язання проблем захисту 

населених пунктів та закладів з масовим перебуванням людей, розташованих на 

території міської ради, національного надбання і довкілля від пожеж та їх 

наслідків, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення пожежної 

безпеки, організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної 

бази. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

а також інших джерел, не заборонених законодавством. Видатки, спрямовані на 

виконання заходів Програми протягом року, визначаються рішенням про бюджет 

міської ради. Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету 

міської ади про що прийнято відповідне рішення від 01.07.2021 року № 280 «Про 

Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про Програму культурно-

мистецьких заходів на 2021 рік» начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується затвердити 

Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік. Даною програмою 

передбачається забезпечення виконання виконкомом Корюківської міської ради 

повноважень, передбачених статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Усього пропонується залучити на виконання 

Програми 720,0 тис. грн. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про прийняття коштів» 

начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх, про те, що даним проєктом пропонується дати 

згоду на передачу залишків коштів з реєстраційних рахунків відділу освіти, 

культури і туризму Корюківської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 

02147440), які обліковувались станом на 01 січня 2021 року на реєстраційні 

рахунки Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 41086985), а саме: 1) по фонду 02 – 111,74 грн. за КПКВМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» плата 



за оренду майна бюджетних установ (ККДБ 25010300); 2) по фонду 03 – 10948,00 

грн. за КПКВМБ 0617324 «Будівництво установ та закладів культури» благодійні 

внески, гранти та дарунки (ККДБ 25020100), а саме грошові внески громадян, 

громадських та інших організацій на будівництво музейно-меморіального 

комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими 

окупантами; прийняти дані кошти на реєстраційні рахунки Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 41086985); 

спрямувати кошти зазначені в пункті 1 даного рішення: 1) по фонду 02 – 111,74 

грн. на КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» плата за оренду майна бюджетних установ (ККДБ 

25010300); 2) по фонду 03 – 10948,00 грн. на КПКВМБ 0614040 «Забезпечення 

діяльності музеїв та виставок» благодійні внески, гранти та дарунки (ККДБ 

25020100) для оновлення та розширення музейної експозиції «Корюківська 

трагедія 1-2, 9 березня 1943 року» в Корюківському історичному музеї 

Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» начальника фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала 

присутніх проте, що даним проєктом пропонується виділити додаткові кошти за 

рахунок перевиконання дохідної частини  та перерозподілу видатків: 

- КНП «Корюківська ЦРЛ» кошти в сумі 1682,2т.грн., з яких 450,0т.грн. на 

часткову оплату робіт по ремонту приймально-діагностичного відділення та 

320,0т.грн. оплату електроенергії, 549,5т.грн. – придбання житла та 295,8т.грн. – 

реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень 

операційно-реанімаційного блоку та пологового відділення; 

- Субвенцію обласному бюджету в сумі 2717,2т.грн., в тому числі на 

співфінансування по придбанню 2-х шкільних автобусів – 1617,2т.грн. та по 

капітальному ремонту вулиці Чернігівської в м. Корюківка  в сумі 1100,0т.грн; 

- КП «Корюіквкаводоканал» планується виділити – 699,0т.грн. (199,0т.грн. 

– вивчення та затвердження запасів підземних вод, 500,0т.грн. – компенсація 

витрат з очищення додаткового об’єму стічних вод); 

- КП «Благоустрій» - 349,9т.грн (придбання пального та солі); 

-  На завершення реконструкції нежитлового приміщення під бокси 

(ЕШМД) – 281,0т.грн; 

- На забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням (орфанні хвороби) – 

90,0т.грн.; 



- Препарати для хворого з трансплантованим органом (житель с. Наумівка) 

– 114,0т.грн.; 

- На забезпечення препаратами інсуліну 115,0т.грн.; 

- На співфінансування по субвенції НУШ 272,0т.грн.; 

- Для ДНЗ № 1 Дельфін – 170,0т.грн., в тому числі на відкриття 

інклюзивної групи – 71,0т.грн., ремонт приміщення харчоблоку – 49,6т.грн. та 

придбання холодильної шафи у харчоблок – 49,5т.грн.; 

- Придбання комплекту камер відеоспостереження – 40,0т.грн.; 

- Для облаштування танцювальної зали в приміщенні Наумівської ЗОШ – 

84,0т.грн.; 

- Для ЦНСП 31,9т.грн. для придбання ноутбука (16,9т.грн.) та лавок 

(15,0т.грн.); 

- Інша субвенція районному бюджету 35,0т.грн.; 

Також міському бюджету виділено ряд субвенцій, а саме: 

- з державного бюджету: 

- на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в сумі 

2405,745т.грн.; 

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 583,5т.грн.; 

- з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету: на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» в сумі 618,667т.грн.; 

Враховуючи вищевикладене пропонується внести зміни до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», а саме: визначити на 2021 рік : доходи 

міського бюджету у сумі 231 454 312 гривень, в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 220 703 312 гривень та доходи спеціального фонду 

міського бюджету 10 751 000 гривень; видатки міського бюджету у сумі 256 110 

799,44 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 212 424 

324,44 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 43 686 475 

гривень; повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у 

тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 

гривень; профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 24 796 235 

гривень; дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 796 235 

гривень; оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 

000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету; затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 50 647 066 гривень. Дане питання 

розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 01 липня 2021 



року № 298 «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 

2021 рік»». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про впровадження Протоколу 

про співробітництво» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується відповідно до 

Протоколу про співробітництво між Корюківською міською радою та Глобал 

Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати 

та Ефективність» (DOBRE), щодо виконання Програми в Україні, затвердженого 

рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 12-1/VIII затвердити медичну послугу як пріоритетну для 

розвитку в Корюківській міській територіальній громаді. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Корюківської міської територіальної громади» 

начальника юридичного відділу-державного реєстратора виконавчого апарату 

міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про 

те, що даним проєктом пропонується затвердити на території Корюківської 

міської територіальної громади наступні види місцевих податків і зборів: 1) 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) земельний податок; 

3) єдиний податок; 4) транспортний податок; 5) туристичний збір. Також 

пропонується затвердити: 1) положення про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території Корюківської міської територіальної громади; 

2) положення про земельний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади; 3) положення про єдиний податок на території 

Корюківської міської територіальної громади; 4) положення про порядок 

справляння транспортного податку на території Корюківської міської 

територіальної громади; 5) положення про туристичний збір на території 

Корюківської міської територіальної громади. Пропонується встановити та 

затвердити на території Корюківської міської територіальної громади пільги зі 

сплати місцевих податків і зборів за переліком. Також пропонується вважати 



такими, що втратили чинність рішення Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 09 липня 2020 року № 2-39/VIІ «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Корюківської міської ради» та рішення Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 38-40/VIІ «Про 

встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської ради» та встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 

року. 

Виступили: депутат-член постійної комісії Корюківської міської ради Шматок 

Микола Іванович, який запропонував даним рішенням розмежувати ставку 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване в м. 

Корюківка та в інших населених пунктах громади, а саме щодо будівель торгівлі. 

Пропонував встановити ставку податку для будівель торгівлі, що розташовані в м. 

Корюківка на рівні 0,4, а для будівель торгівлі, що розташовані в інших населених 

пунктах громади – максимум 0,2. 

Вирішили: пропозицію депутата-члена постійної комісії Корюківської міської 

ради Шматка М.І. не підтримати, залишити ставки на рівні, що передбачені в 

проєкті рішення та подати його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до переліку 

підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення КНП «Чернігівська 

обласний центр крові» від 18.05.2021 року № 01-06/225, у відповідності до ст. 18 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», даним 

проєктом пропонується внести зміни до додаткового переліку підприємств, 

установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням сорокової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року               

№ 7-40/VIІ «Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги», доповнивши його 

Комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласний центр крові» 

Чернігівської обласної ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 



комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою впорядкування 

обліку майна міської комунальної власності, розглянувши клопотання 

Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 25.05.2021 року № 01-46/51, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 02.06.2021 року 

№ 10-04/379 та від 24.06.2021 року № 01-11/340, Корюківського ДНЗ № 4 

«Веселка» від 05.07.2021 року № 89, КП «Благоустрій» від 27.05.2021 року № 146, 

від 16.06.2021 року № 175, КП «Корюківкаводоканал» від 04.06.2021 року № 111, 

КП «Убідьське» від 15.06.2021 року № 59, Корюківської ЖЕК 05.07.2021 № 155, 

«Трудового архіву» від 24.06.2021 № 46/07-02, КНП «Корюківський центр 

сімейної медицини» від 30.06.2021 року № 03-05/265, даним проєктом 

пропонується передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради матеріальні цінності в кількості 

80 одиниць, загальною вартістю 13 050,00 грн. (тринадцять тисяч п’ятдесят 

гривень, 00 копійок); передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради матеріальні 

цінності в кількості 89 одиниць, загальною вартістю 83 503,40 грн. (вісімдесят три 

тисячі п’ятсот три гривні, 40 копійок); передати з балансу Корюківської міської 

ради на баланс та закріпити на праві оперативного управління «Трудовому архіву» 

Корюківської міської ради приміщення площею 115,35 кв.м. на першому поверсі 

нежитлової будівлі по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, первісною балансовою 

вартістю 139 596,55 грн. (сто тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто шість 

гривень, 55 копійок); передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

матеріальні цінності в кількості 12 одиниць на загальну суму 26 560,00 грн 

(двадцять шість тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок); передати з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 

баланс Корюківської міської ради котел твердопаливний, первісною балансовою 

вартістю 2 880,09 грн. (дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень, 09 копійок), 

інвентарний номер 10450056; передати з балансу Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської житлово – експлуатаційної 

контори Корюківської міської ради руберойд в кількості 90 рулонів, вагою по 2980 

кг, на загальну суму 4 863,18 грн. (чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні, 18 

копійок); припинити право оперативного управління та передати з балансу 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської 

ради частину нежитлової будівлі загальною площею 79,64 кв.м., за адресою: вул. 



Костюк Г., буд. 20а, м.Корюківка, балансовою (первісною) вартістю 89 198,16 

(вісімдесят дев’ять тисяч сто дев’яносто вісім гривень 16 копійок); припинити 

право господарського відання, вилучити зі статутного капіталу та передати з 

балансу Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 

баланс Корюківської міської ради об’єкти нерухомості, транспортні засоби та інші 

матеріальні цінності в кількості 25  одиниць на загальну суму 281 309,41 грн. 

(двісті вісімдесят одна тисяча триста дев’ять гривень 41 копійка); вилучити зі 

статутного капіталу та передати з балансу комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради на баланс Корюківської житлово-

експлуатаційної контори Корюківської міської ради стояк СВ 95-2, 2020 року 

випуску, первісною балансовою вартістю 2 865,00 (дві тисячі вісімсот шістдесят 

п’ять гривень 00 копійок); передати з балансу Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс Комунальному 

підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради пісчано-сольову суміш 

(10%), в кількості 10 тон на загальну суму 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті 

гривень 00 копійок) та сіль кам’яна для промислового перероблення в кількості 18 

тон на загальну суму 29 790,00 (двадцять дев’ять тисяч сімсот дев’яносто гривень 

00 копійок); відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.), Корюківському дошкільному навчальному закладу № 

1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

(Рябченко В.О.), Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

(Мостович К.В.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради (Наумчик І.В.), КНП «Корюківський центр сімейної медицини» (Лещенко 

С.В.), «Трудовий архів» (Іваненко Т.В.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), КП 

«Убідьське» (Малюк Л.М.), КП «Корюківкаводоканал» (Бабич В.С.), Корюківській 

ЖЕК (Жоголко А.О.), здійснити прийняття–передачу майна вказаного в рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України;  КП «Убідьське» (Малюк 

Л.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), внести зміни до Статуту підприємства, 

відповідно до вимог чинного законодавства України; враховуючи зміну 

юридичної адреси, внести відповідні зміни до положення про «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради та затвердити його в новій редакції; «Трудовому 

архіву» (Іваненко Т.В.) здійснити державну реєстрацію змін до установчих 

документів організації відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

передачу майна у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши рішення четвертої сесії 

Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 23.04.2021 року № 33-4/VІІІ, з 

метою запобігання поширенню на території області гострої респіратурної хвороби 

COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2, протокол засідання комісії 

по вирішенню майнових питань членів бувшого КСП «Червона Зірка» від 

19.05.2021 року, рішення Сновської міської ради від 06.07.2021 року                        

№ 12-8/VIII, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 266, даним проєктом 

пропонується надати згоду на передачу із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ та міст Чернігівської області у комунальну власність 

Корюківської  міської територіальної громади майна, а саме: 1) система 

ультразвукова діагностична Logiq P9, в кількості 1 (один) комплект, вартістю 

1 820 000,00 (один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок); 2) 

рентгенографічна система Moviplan, в кількості 1 (один) комплект, вартістю 

4 800 000,00 (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок); прийняти 

безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 

Чернігівської області у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади майно; передати майно, зазначене в пункті 1 даного рішення, на баланс та 

в оперативне управління Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради; надати 

згоду на передачу із приватної власності у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади об’єктів нерухомості, що знаходяться по вул. 

Слави, буд. 3, в с. Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області, а саме: 

1) приміщення бувшого дитячого садка, балансовою (первісною) вартістю 

319 874,70 грн (триста дев’ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 70 

копійок), балансовою залишковою вартістю 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок); 2) погріб біля дитячого садка, балансовою (первісною) 

вартістю 1753,92 грн (одна тисяча сімсот п’ятдесят три гривні 92 копійок), 

балансовою залишковою вартістю 684,00 грн (шістсот вісімдесят чотири гривні); 

прийняти безоплатно із приватної власності у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади майно зазначене в пункті 4 даного рішення; 

прийняти безоплатно із комунальної власності Сновської міської територіальної 

громади та балансу Комунального некомерційного підприємства «Сновська 

центральна районна лікарня» Сновської міської ради у комунальну власність 



Корюківської міської територіальної громади та на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради лікарський засіб Дитилін 2% 5,0 у кількості 16 

(шістнадцять) ампул на загальну суму 118, 16 грн. (сто вісімнадцять гривень 16 

копійок). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Примірних договорів оренди майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою підвищення 

ефективності використання майна комунальної власності  та приведення 

нормативно-правових актів міської ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства України, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 

року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», даним 

проєктом пропонується затвердити: 1) примірний договір оренди єдиного 

майнового комплексу комунального підприємства, його відокремленого 

структурного підрозділу; 2) примірний договір оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформував присутніх про те, що розглянувши клопотання 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 

14.05.2021 року № 09-14/333, довідку КП «РАМПА» від 23.06.2021 № 378/06-21, 

відповідно до Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 30-

5/VIІІ, даним проєктом пропонується надати дозвіл Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради на списання з балансу об’єкта 

нерухомості – приміщення шкільної майстерні, що знаходиться за адресою: вул. 

Шкільна, 3, с. Тютюнниця, Корюківського району, 1960 року введення в 



експлуатацію, інвентарний номер 101310077, балансовою (первісною) вартістю 

5 722,00 грн. (п’ять тисяч сімсот двадцять дві гривні 00 копійок), знос 100%. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про включення нового 

об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2021 році» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою реалізації завдань 

по приватизації об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської  

територіальної громади в особі Корюківської міської ради у 2021 році, 

забезпечення надходження коштів до міського бюджету, враховуючи рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 

6-2/VIII «Про затвердження міських Програм», рішення вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018 року «Про 

приватизацію майна міської комунальної власності», рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 28 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2021 рік», даним проєктом пропонується 

включити новий об’єкт до Переліку об’єктів комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році, що 

затверджений рішенням Корюківської міської ради від 25.02.2021 року № 9-4/VIІІ 

«Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2021 році», а саме: громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Сахутівка, вулиця 

Шевченка, будинок 60-В. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради з питань майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити рішення виконавчого комітету міської ради з питань 

комунального майна, що були прийняті в міжсесійний період, а саме: затвердити 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради: 1) від 21 травня 2021 

року № 226 «Про продовження договору оренди майна міської комунальної 



власності без аукціону»; 2) від 08 червня 2021 року № 244 «Про оренду майна 

міської комунальної власності»; 3) від 16 червня 2021 року № 266 «Про передачу 

лікарських засобів». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про порядок розподілу 

орендної плати за користування майном комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою створення єдиного 

організаційно-правового механізму розподілу плати за оренду комунального 

майна, відповідно до Бюджетного кодексу України, п.п. 133.4.1 ст. 133 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», даним проєктом пропонується визначити наступний 

порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади: 1) у разі коли орендодавцем майна є 

Корюківська міська рада, орендна плата спрямовується: за цілісні майнові 

комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно та інше окреме 

індивідуально визначене майно - 100 відсотків до місцевого бюджету; 2) у разі 

коли орендодавцем майна є комунальне підприємство, на балансі якого перебуває 

це майно, орендна плата 100 відсотків сплачується користувачами на відповідний 

рахунок такого комунального підприємства та спрямовується: за нерухоме майно 

та інше окреме індивідуально визначене майно – 90 відсотків орендної плати 

підприємству, на балансі якого перебуває це майно, 10 відсотків – до місцевого 

бюджету; 3) у разі оренди комунального майна, що перебуває на балансі 

бюджетної установи, орендна плата 100 відсотків сплачується користувачами на 

відповідний рахунок такої установи – балансоутримувача та в повному розмір є її 

власними надходженнями незалежно від того, хто виступає орендодавцем майна; 

4) у разі оренди комунального майна, яке перебуває на балансі  комунального 

підприємства, що має статус неприбуткового, орендна плата 100 відсотків 

сплачується користувачами на відповідний рахунок такого підприємства та не 

підлягає розподіленню, використовується виключно на фінансування статутної 

діяльності неприбуткового підприємства незалежно від того, хто виступає 

орендодавцем майна. Також пропонується визначити, що комунальне 

підприємство, на балансі якого перебуває орендоване комунальне майно, кожного 

місяця перераховує до міського бюджету частину орендної плати у відсотках. 

Пропонується вважати таким, що втратив чинність розділ 6 Методики розрахунку 



та порядку використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року № 8-31/VІІ «Про внесення змін до Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської комунальної 

власності». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про приведення мережі 

закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради у відповідність до 

вимог Концепції «Нова українська школа»» начальника Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою оптимізації мережі закладів освіти, що належать до 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, враховуючи 

Протокол громадського обговорення проєкту рішення Корюківської міської ради 

«Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської міської 

ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа»» від 27.06.2021 

року, неукомплектованість класів закладів освіти та норми розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», керуючись 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

проєктом пропонується привести мережу закладів загальної середньої освіти, що 

належать до комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

у відповідність до вимог Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, а саме: 1) припинити діяльність юридичної особи – 

Білошицькослобідська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 32936804), що знаходиться за адресою: 

15320, Чернігівська область, Корюківський район, село Білошицька Слобода, 

вулиця Шевченка, будинок 30, шляхом ліквідації; 2) припинити діяльність 

юридичної особи – Охрамієвицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 33201481), що 

знаходиться за адресою: 15313, Чернігівська область, Корюківський район, село 

Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 75, шляхом ліквідації. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради» 

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик 

Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 2 

ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» всіма 

загальноосвітніми закладами громади на педагогічних радах було прийнято 

стратегії розвитку на 2021-2026 роки, тому даним проєктом пропонується 

зтвердити дані стратегії. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради з земельних питань» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

заяви громадян, даним проєктом пропонується відмінити деякі рішення міської 

ради, а також рішення Охрамієвицької та Рибинської сільських ради, що були 

доєднані до громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви Литвинця 

С.Г., Кравченко Т.Ю. та додані до них матеріали, даним проєктом пропонується 

внести зміни до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VIІI «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою», а саме внести зміни в орієнтовний розмір площ 

земельних ділянок, на які планується розроблення правовстановлюючих 

документів даними громадянами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 



те, що з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних 

ділянок до певних категорій, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись Земельним кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р. № 513, даним проєктом пропонується 

дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації: земельних ділянок лісогосподарського призначення на території 

Корюківської територіальної громади (за межами населених пунктів), між 

населеними пунктами села Олександрівка та села Верхолісся, за межами 

населеного пункту села Сядрине Корюківського району, Чернігівської області з 

метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних 

ділянок до певних категорій. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання ФОП Петренка В.В., ТОВ «Корфад» та додані до них матеріали, які 

мають намір придбати земельні ділянки комунальної власності на території 

громади, даним проєктом пропонується Дати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Костюк Г., 22а в м. Корюківка, площею 

0,1834 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0074, цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, (КВЦПЗ 03.15.) на якій розташована котельня, що належать фізичній 

особі-підприємцю Петренку Володимиру Васильовичу згідно договору купівлі-

продажу від 04.11.2020 року № 837, для подальшого придбання її у власність, та 

Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Садова, 4 в м. Корюківка, площею 4,1013 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:0188, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, (КВЦПЗ 11.02.) на якій розташовані 

нежитлові будівлі, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Корфад» згідно договору купівлі-продажу від 26.03.2021 року № 1334, для 



подальшого придбання її у власність. Також пропонується укласти ззаявками 

договори про сплату авансових внесків в рахунок оплати ціни земельних ділянок 

та використати їх для фінансування робіт з проведення експертних грошових 

оцінок, та укласти договори з суб’єктами оціночної діяльності на виготовлення 

таких оцінок. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області, розроблених Приватним підприємством «Візер», пропонується затвердити 

технічні документації з нормативної грошової оцінки земель с. Наумівка, с. 

Турівка, с. Високе, с. Переділ, с. Спичувате, с. Андроники, ввести в дію нову 

нормативну грошову оцінку з 01.01.2022 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення 

Сомова І.В., ТОВ «Корфад» та додані до них матеріали, даним проєктом 

пропонується 1) затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшої 

передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.) Сомову 

Ігору Володимировичу загальною площею 0,1000 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. 

Корюківка, вул. Дудка, 6), Корюківського району, Чернігівської області та надати 

її в оренду терміном на тр роки, орендну плату встановити в розмірі трьох 

відсотків; 2) надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Корфад» в оренду 

земельну ділянку площею 4,1013 га з кадастровим номером 

7422410100:01:003:0188 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 



промисловості (КВЦПЗ 11.02.), терміном на 3 (три) роки, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (м. Корюківка, вул. Садова, 4), 

Корюківського району, Чернігівської області, оендну плату встановити в розімірі 

семи відсотків. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з прийняттям у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, даним проєктом рішення пропонується 

внести зміни в діючи договори оренди в частині орендодавця змінивши «Головне 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради». 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що яка проінформувала 

присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшли заяви фізичних і 

юридичних осіб, щодо необхідності припинити у зв’язку зі зміною власника 

земельної ділянки або розірвати у зв’язку із витребуванням земельної частки(паю) 

в натурі (на місцевості) діючі договори оренди. Даним проєктом пропонується 

припинити або розірвати діючі договори оренди та укласти з орендодавцями 

земельних ділянок відповідні додаткові угоди. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про згоду на передачу 

в суборенду земельної ділянки комунальної власності» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання ТОВ «КУАК «ФАНДА», Бондара В.О., даним проєктом пропонується 



надати заявникам згоду на передачу в суборенду земельних ділянок комунальної 

власності. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради 

надійшли заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою. Даним проєктом рішення 

пропонується надати такий дозвіл. 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали:  

Пропонується відмовити Самойловій Юлії Олександрівні у наданні дозволу 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Незалежності в м. Корюківка у зв’язку з 

розташуванням бажаної земельної ділянки у зоні перспективної забудови на яку в 

обов’язковому порядку виконуються детальні плани території (ДПТ). 

Пропонується відмовити Ільєнко Валентині Олександрівні у наданні дозволу 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Кошового в м. Корюківка у зв’язку з 

розташуванням бажаної земельної ділянки у межах санітарно-захисної зони 

підприємств IV-V класу шкідливості, комунальних та сільськогосподарських 

об’єктів відповідно до Генерального плану, плану зонування м. Корюківка. 

Пропонується відмовити Левченко Наталії Юріївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03) площею орієнтовно 0,25 га по вул. Чернігівська в м. Корюківка у 

зв’язку з належністю бажаної земельної ділянки до зони садибної забудови, дане 

цільове використання земельної ділянки не відповідає переважним видам 

використання для даної зони відповідно до Генерального плану, плану зонування 

м. Корюківка. 

Пропонується відмовити Стельмах Світлані Леонідівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 



(КВЦПЗ 01.03) площею орієнтовно 0,20 га в м. Корюківка у зв’язку з належністю 

бажаної земельної ділянки до зони садибної забудови, дане цільове використання 

земельної ділянки не відповідає переважним видам використання для даної зони 

відповідно до Генерального плану, плану зонування м. Корюківка. 

Виступили: депутати/тки – члени/кині комісій Корюківської міської ради Батюк 

Тетяна Юріївна, Мостович Олег Сергійович, Погребна Валентина Андріївна, 

Купрієнко Леонід Миколайович, які повідомили присутніх, що даним проєктом 

пропонується надати дозвіл їм особисто та їх близьким особам на розробку 

документації із землеустрою. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у них наявний конфлікт 

інтересів і вони не будуть приймати участі в голосуванні. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка також 

повідомила, що даним проєктом пропонується надати дозвіл їх близьким особам 

на розробку документації із землеустрою. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт 

інтересів і вона не будуть приймати участі в голосуванні. А також повідомила 

присутніх про те, що на адресу сесії міської рали надійшло повідомлення від 

депутат ради Абинашного В’ячеслава Івановича в якому він зазначив, що даним 

проєктом пропонується надати дозвіл його близькій особі на розробку 

документації із землеустрою. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього також наявний конфлікт 

інтересів і він не будуть приймати участі в голосуванні. 

Виступили: депутат міської ради – голова постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку Бабич Сергій 

Володимирович, який зазначив, що у зв’язку з наявною великою кількість 

конфліктів інтересів, пропонує даний проєкт рішення розділити на два окремих 

питання: «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою в межах 

населених пунктів Корюківської міської ради» та на «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою на земельні ділянки за межами населених пунктів 

Корюківської міської ради». 

Вирішили:  підтримати пропозицію депутат міської ради – голови постійної 

комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку Бабича Сергія Володимировича що поділу питання на два самостійних 

Голосували: «за» одноголосно.  

Слухали: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

пристуніх про те, що на адресу сесії міської ради також надійшли заяви громадян 

Аноп Тетяни Сергіївни, Бойка Миколи Сергійовича, Дубика Миколи Івановича, 

Заріцького Олександра Васильовича, Попова Артема Олександровича, Попова 

Павла Олександровича, Тихоновської Алли Сергіївни, Тихоновсього Валерія 

Вікторовича. 



У своїх заявах громадяни дані громадяни. просять надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно по 2,00 га. 

Вирішили: 
1. Розгляд заяви Аноп Т.С. щодо надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Забарівського 

старостинського округу, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти у зв’язку з необхідністю державної реєстрації 

права комунальної власності за Корюківською міською територіальною громадою 

в особі Корюківської міської ради на зазначену Вами земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1239, що була утворена в результаті поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, про що прийняте 

відповідне рішення Корюківської міської ради від 08.07.2021 року. 

2. Розгляд заяви Бойка М.С. щодо надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Буда, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти для додаткового вивчення у зв’язку з тим, що 

згідно наданих картографічних матеріалів на зазначеній Вами земельній ділянці 

розташоване нерухоме майно. 

3. Розгляд заяви Дубика М.І. щодо надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,60 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Сядрине, Корюківського 

району, Чернігівської області – відкласти для додаткового та детального вивчення. 

4. Розгляд заяви Заріцького О.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,84 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Олександрівка, вул. 

Гагаріна, Корюківського району, Чернігівської області – відкласти для 

додаткового та детального вивчення. 

5. Розгляд заяви Попова А.О. щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки, 

що розташована на території Савинківського старостинського округу в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти у зв’язку з вирішенням питання щодо створення 

громадського пасовища на території Савинківського старостинського округу з 

метою забезпечення потреби громадян у випасанні великої рогатої худоби. 

6. Розгляд заяви Попова П.О. щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки, 



що розташована на території Савинківського старостинського округу в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти у зв’язку з вирішенням питання щодо створення 

громадського пасовища на території Савинківського старостинського округу з 

метою забезпечення потреби громадян у випасанні великої рогатої худоби. 

7. Розгляд заяви Тихоновської А.С. щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

з кадастровим номером 7422489200:07:000:1926, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти у зв’язку з накладанням земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422489200:07:000:1926 на земельні ділянки, які 

перебувають у приватній власності. З метою недопущення порушень прав 

приватної власності прийнято рішення про дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1926, загальною площею 17,2116 га, яка перебуває у 

комунальній власності територіальної громади в особі Корюківської міської ради, 

з виділенням у дві окремі земельні ділянки. 

8. Розгляд заяви Тихоновського В.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

з кадастровим номером 7422489200:07:000:1926, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області – відкласти у зв’язку з накладанням земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422489200:07:000:1926 на земельні ділянки, які 

перебувають у приватній власності. З метою недопущення порушень прав 

приватної власності прийнято рішення про дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1926, загальною площею 17,2116 га, яка перебуває у 

комунальній власності територіальної громади в особі Корюківської міської ради, 

з виділенням у дві окремі земельні ділянки. 

9. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Вирішили: підтримати запропоновані проєкти рішень та подати їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 



виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

пристуніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшли заяви фізичних осіб 

стосовно надання дозволів на оформлення земельних часток (паїв). Даним 

проєктом рішення пропонується надати такий дозвіл. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

відповідних заяв громадян пропонується затвердити технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельних часток (паїв) та передати сформовані земельні ділянки у 

власність цим заявникам. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши клопотання Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» та проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, даним проєктом 

пропонується затвердити такі проєкти та змінити цільове призначееня відповідно 

до розробленого. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до 

них матеріалів даним проєктом пропонується затвердити документації із 

землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам земельні 

ділянки на території м. Корюківка для ведення особистого селянського 



господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Корюківської міської ради 

Виступили: депутатка – членкиня постійної комісії Корюківської міської ради 

Погребна Валентина Андріївна, яка повідомила присутніх, що даним проєктом 

пропонується затвердити документацію із землеустрою та передати у власність її 

близькій особі земельну ділянку. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у них наявний конфлікт 

інтересів і вони не будуть приймати участі в голосуванні. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка також 

повідомила, що даним проєктом пропонується затвердити документацію із 

землеустрою та передати у власність її близькій особі земельну ділянки. У зв’язку 

з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і вона не будуть приймати участі в 

голосуванні. А також повідомила присутніх про те, що на адресу сесії міської рали 

надійшло повідомлення від депутатки ради Лещенко Світлани Віталіївни в якому 

вона зазначила що даним проєктом пропонується затвердити документацію із 

землеустрою та передати у власність її близькій особі земельну ділянки. У зв’язку 

з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у неї також наявний конфлікт інтересів і вона не будуть приймати участі 

в голосуванні. 

Виступили: депутат міської ради – голова постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку Бабич Сергій 

Володимирович, який зазначив, що у зв’язку з наявною великою кількість 

конфліктів інтересів, також пропонує даний проєкт рішення розділити на два 

окремих питання: «Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного 

пункту міста Корюківка» та на «Про приватизацію земельних ділянок за межами 

населеного пункту міста Корюківка». 

Вирішили:  підтримати пропозицію депутат міської ради – голови постійної 

комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку Бабича Сергія Володимировича що поділу питання на два самостійних 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

Вирішили: підтримати запропоновані проєкти рішень та подати їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

Слухали: по тридцять третьому «Про приватизацію земельних ділянок на 

території Брецького старостинського округу» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяви фізичної 

особи та доданих до неї документів даним проєктом пропонується затвердити 

документації із землеустрою та передати у приватну власність земельну ділянку 



на території Будянського старостинського округу для ведення особистого 

селянського господарства на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Будянського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Домашлинського старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території Забарівського 



старостинського округу для ведення особистого селянського господарства на 

території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Наумівського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Олександрівського старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Охрамієвицького старостинського округу для ведення особистого селянського 



господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Перелюбського старостинського округу» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Перелюбсього старостинського округу 

для ведення особистого селянського господарства та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Прибинського старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Рибинського старостинського округ» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Рибинського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства на 

території Корюківської міської ради. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Савинківського старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території Сядринського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства на 

території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним 

проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у 

приватну власність даним громадянам земельні ділянки на території 

Тютюнницького старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства на території Корюківської міської ради 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок у постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання Служби 

автомобільних доріг у Чернігівській області, ОСББ «Затишок-02» та додані 

матеріали, даним проєктом пропонується затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування та передати заявникам у 

постійнекористування бажані емельні ділянки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про припинення права 

користування земельними ділянками» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист Корюківської 

районної ради, враховуючи рішення сорок першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06.10.2020 року № 6-41/VII «Про прийняття майна та 

юридичних осіб у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади», даним проєктом пропонується припинити право 

постійного користування земельною ділянкою, яка перебуває у користуванні 

Корюківської районної ради, що розташована по вул. Костюк Г., 20 а, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, площею 0,0884 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:000:0004. Цільове 

використання – (03.12) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови; припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у користуванні Корюківської районної ради, що розташована по вул. 

Шевченка, 85 а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, площею 

0,0235 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0976. Цільове 

використання – (03.12) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови; припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у користуванні Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради, що розташована по вул. Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, площею 0,1500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1269. Цільове використання – (03.02) 

для будівництва та обслуговування закладів освіти, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. Також пропонується перевести земельну 



ділянку, зазначену у пункті 3 даного рішення, до земель запасу Корюківської 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про визначення 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим лотом 

на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою наповнення 

місцевого бюджету даним проєктом пропонується визначити земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких 

пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних 

торгах) та пропонується надати дозвіл на розроблення відвідної документації із 

землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок дев’ятому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою наповнення місцевого бюджету даним проєктом 

пропонується затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону. Також пропонується виставити дані земельні ділянки на 

земельні торги для передачі їх в користування на умовах оренди; встановити строк 

оренди земельних ділянок – 7 років; встановити відсоток від нормативної 

грошової оцінки для розрахунку стартового розміру річної орендної плати за 

користування земельними ділянками, які виставляються на земельні торги, на 

рівні 10 (десяти) % відсотків; затвердити стартовий розмір річної орендної плати 

за користування земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та 

значення кроку торгів у розмірі 1 (один) % (відсоток) від стартового розміру 

річної орендної плати. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятдесятому питанню порядку «Про проведення земельних торгів у 

формі аукціону на земельну ділянку несільськогосподарського призначення» 



начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що даним проєктом пропонується взяти до відома звіт з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки вільної від забудови площею 1,3000 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1586, право власності якої 

пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Ринкова 

вартість земельної ділянки визначена у сумі 545 143 грн. 00 коп. (п’ятсот сорок 

п’ять тисяч сто сорок три гривни 00 коп.); встановити: 1) стартову ціну продажу 

земельної ділянки в розмірі 558 771 грн. 58 коп; крок земельних торгів щодо 

продажу земельної ділянки на аукціоні в розмірі 5 відсотків від стартової ціни 

продажу земельної ділянки, що становить 27 938 грн. 58 коп.; гарантійний внесок 

у розмірі 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки, що становить 

167 631 грн. 47 коп.; продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, що розташована за адресою: Чернігівська 

область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, площею 1,3000га; забезпечити 

організацію та проведення земельних торгів у формі аукціону з набуття права 

власності на земельну ділянку та оформлення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки з переможцем аукціону; гарантій внесок, сплачений переможцем, 

зарахувати до купівельної ціни; витрати по укладенню договору купівлі-продажу 

земельної ділянки покласти на переможця торгів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят першому питанню порядку денного «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується взяти до 

відома звіти з експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення та продати їх за ціною експертної оцінки, уповноважити міського 

голову на підписання договорів купівлі-продажу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 



Слухали: по п’ятдесят другому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що у зв’язку з внесеними змінами у чинне земельне 

законодавство у частині граничної площі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди якої 

виставляється на земельні торги, даним проєктом пропонується дати дозвіл на 

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення з розрахунку площі земельної 

ділянки не більше 20,0 га. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про реєстрацію 

земельних ділянок Корюківської міської ради» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується здійснити державну реєстрацію права комунальної власності за 

Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що утворились у 

результаті надання земельних у власність чи користування. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на розроблення детальних планів територій» начальника відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яну Сергіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою визначення планувальної 

організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів 

забудови земельних ділянок та врахування інтересів Корюківської міської 

територіальної громади даним проєктом пропонується надати дозвіл на 

виготовлення: 1) детального плану території земельної ділянки орієнтовною 

площею 3,5 га в межах населеного пункту міста Корюківка по вулиці Галини 

Костюк Корюківського району Чернігівської області для формування громадської 

та багатоквартирної житлової забудови; 2) детального плану територій земельних 

ділянок орієнтовною площею 0,36 га в межах населеного пункту села Сядрине по 

вулиці Робочій та по вулиці Заводській Корюківського району Чернігівської 

області для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 



Виступили: депутатка – членкиня постійної комісії Корюківської міської ради 

Михліна Юлія Василівна, яка зазначили, що громадяни-жителі Сядринського 

старостинського округу зверталися до старостату з даного приводу та 

висловлювали побажання щодо розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій, а саме розміщення їх по вулиці Робочій, так як це місце 

віддалене від житлових будинків. Тому запропонувала виключити вулицю 

Заводську в селі Сядрине з проєкту даного рішення. 

Вирішили:  підтримати пропозицію депутатки – членкині постійної комісії 

Корюківської міської ради Михліної Ю.В. та подати на розгляд сесії міської ради 

проєкт рішення з урахуванням даних змін. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят п’ятому «Про затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади» начальника юридичного 

відділу-державного реєстратора виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

рішення пропонується затвердити нові правила благоустрою громади.  

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят шостому «Про затвердження на посаду» начальника 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, 

яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до Положення про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, 

установ, організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять 

шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 

8-36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», та 

розпоряджень міського голови від 17.05.2021 року № 49-ос «Про укладення 

контракту та призначення Лещенко С.В» та від 08.06.2021 року № 62-ос «Про 

укладення контракту та призначення Малюк Л.М.», даним проєктом 

пропонується затвердити ЛЕЩЕНКО Світлану Віталіївну на посаду генерального 

директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» 

Корюківської міської ради з 16 травня 2021 року по 15 травня 2026 року, та 

затвердити МАЛЮК Ларису Миколаївну на посаду начальника Комунального 



підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради з 12 червня 2021 року по 11 

червня 2026 року. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила 

присутніх про те, що на адресу сесії міської рали надійшло повідомлення від 

депутатки ради Лещенко Світлани Віталіївни в якому вона зазначила що даним 

проєктом пропонується затвердити на посаду ї особисто. У зв’язку з цим та 

відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

неї наявний конфлікт інтересів і вона не будуть приймати участі в голосуванні. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг» депутату міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою запровадження 

сучасних форм надання адміністративних послуг для можливості отримання усіх 

або найбільш поширених адміністративних послуг, що надаються органами 

виконавчої влади та структурними підрозділами Корюківської міської ради, 

даним проєктом рішення пропонується затвердити новий перелік 

адміністративних послуг, які надаються через Відділ надання адміністративних 

послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради, доповнивши його новими 

актуальними послугами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень Корюківської міської ради» начальника юридичного відділу-

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що з метою забезпечення 

належного рівня діяльності міської ради та її виконавчого апарату, даним 

проєктом пропонується внести зміни до рішення першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02 грудня 2020 року № 14-1/VIІІ «Про 

затвердження Положення про виконавчий апарат міської ради та умови оплати 

праці її працівників», а саме Положення про умови оплати праці та матеріальне 

стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів викласти в новій редакції; внести зміни до 

рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22 квітня 

2021 року № 6-5/VIII «Про шкільне громадське бюджетування в Корюківській 

міській територіальній громаді», а саме викласти Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській міській територіальній громаді в новій 



редакції; внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 54-2/VIІІ «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради», а саме викласти Порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та 

членам сімей загиблих в новій редакції; внести зміни до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 53-

4/VIІІ «Про внесення змін до деяких рішень міської ради», а саме викласти 

Положення про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної 

допомоги в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  А.ПЛЮЩ 

 
 


